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Nr. 37: editie april 2016 
 
 

CENTRUMKRANT  
Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers Hoogstraten 

v.u.: Jos Matthé, Jaak Aertslaan 7, 2320 Hoogstraten 

ACTUEEL 
 

Salon Stede Akkers 
Een nieuwe kapster en schoonheidsspecialiste  

In het lokaal dienstencentrum is er een kapsalon waar 
iedereen klant kan worden. Binnenkort begint er een 
nieuwe kapster én starten we met het aanbieden van 
schoonheidsverzorging. Het kapsalon wordt dan 
omgedoopt tot Salon Stede Akkers! De kapster start op 3 
mei en de schoonheidsspecialiste op 7 april. 
 
Kapster 

Omdat de huidige uitbating 
(concessie) van het kapsalon 
binnenkort eindigt, verklaarde 
het OCMW de concessie 
opnieuw open. Geïnteresseerde 
zelfstandige kappers konden 
zich kandidaat stellen. 
Uiteindelijk werd Carine 
Lambregts aangesteld als 

nieuwe kapster. Begin mei neemt Carine het kapsalon 
over van Carina Koyen. Carina heeft het kapsalon meer 
dan 20 jaar uitgebaat. We danken haar voor de inzet. 
Carine komt uit Merksplas en heeft ruim 25 jaar ervaring 
als kapster. Carine zal zich onder andere laten bijstaan 
door haar dochter die dit jaar afstudeert als kapster.  
 
Schoonheidsspecialiste 
Het dienstencentrum maakte 
van de gelegenheid gebruik om 
nog een tweede concessie open 
te schrijven voor de uitbating 
van een schoonheidssalon. 
Tinne Jonckers werd aangesteld 
als schoonheidsspecialiste! 
Tinne woont in Hoogstraten en 
is al 8 jaren actief als 
schoonheidsspecialiste. Ze zal vanaf april starten in Salon 
Stede Akkers.  

Wie kan terecht in het salon?  
Iedereen kan (als gebruiker van het dienstencentrum) 
klant worden van Salon Stede Akkers. De 
schoonheidsspecialiste komt bij bewoners van het 
woonzorgcentrum, die dat eventueel wensen, wel op de 
kamer voor een behandeling.   
 
Openingsuren 
Kapsalon 
Dinsdag  ............................................ van 09u00 tot 16u00 
Woensdag en donderdag  ................ van 09u00 tot 12u00 
Schoonheidssalon 
Donderdag  ....................................... van 14u00 tot 17u00 
 
Op afspraak 
U kan alleen terecht na een afspraak via: 
• onthaal Stede Akkers (03 340 16 30) 

maandag tot donderdag  09u00-12u00 en 13u00-16u30 
vrijdag  ............................ 09u00-12u00 en 13u00-15u30 

• de afdeling van het woonzorgcentrum 
• de kapster of schoonheidsspecialiste  
 

PRIJSLIJST SALON STEDE AKKERS (BTW INCL.) 
 
Tarieven haartooi 
Wassen en knippen .................................................... 10,00 EUR 
Mis en plis, (incl. wassen en verstevigen) .................. 18,00 EUR 
Brushen (incl. wassen en verstevigen) ....................... 18,00 EUR 
Permanent (incl. wassen, verstevigen, mis en plis) .... 42,00 EUR 
Kleuren (incl. wassen, knippen, mis en plis) ............... 42,00 EUR 
Opsteken .................................................................... 15,00 EUR 
Balayage (incl. wassen, verstevigen, mis en plis) ....... 44,00 EUR 
Kleuren lokken (incl. wassen, knippen, mis en plis) ... 44,00 EUR  
Herensnit + wassen .................................................... 10,00 EUR 
 
Tarieven schoonheidsbehandeling 
Manicure .................................................................... 15,00 EUR 
Pedicure ...................................................................... 18,00 EUR 
Gelaatsverzorging ....................................................... 30,00 EUR 
Gelaatsontharing (basis bovenlip + wenkbrauwen) ... 10,00 EUR 

Op zoek naar kracht! 
In mei 2016 start het ouderenteam van het Centrum 
Geestelijke Gezondheid (CGG) Kempen met een 
groepsaanbod ‘Op zoek naar kracht’, dit voor mannen en 
vrouwen vanaf 60 jaar. Tijdens deze groepscursus tracht 

Abonnement 
Ontvang je de centrumkrant graag thuis? 
Verzending per e-mail is gratis. Verzending per post 
kost 6 euro/jaar. 
 

FIT IN JE HOOFD !!! 
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men gedurende 10 bijeen-
komsten op zoek te gaan naar 
wat mensen kracht geeft. Dit 
doet men door creatief met het 
verleden aan de slag te gaan, om 
zo vorm te geven aan de 
toekomst. Hiermee richt men zich tot mensen van 60 

jaar en ouder (geen bovengrens), met depressieve 
klachten. Het aantal kandidaten is beperkt, dus snel 
inschrijven is de boodschap. Wens je verdere informatie 
of wil je reeds inschrijven, neem dan gerust contact op 
via Henny Krol - Dorien Meeusen, CGG Kempen, 
Ouderenwerking, 014/ 41 09 67 , info@cggkempen.be  
 

MENU 
 

Middagrestaurant 
Alle werkdagen open van 12u00-13u00 

Je kan een middagmaal eten in het dienstencentrum aan 
7 euro. Een hoofdschotel zonder soep en dessert kost 5 
euro. Reserveren doe je drie werkdagen vooraf. Zonder 
reservatie aanschuiven kan ook … tot de pot leeg is. Is dit 

het geval dan is er altijd nog een tas soep,  broodje, 
slaatje of stuk vlaai. 
 

Let op !!! 
Ben je allergisch voor bepaalde ingrediënten? Vraag 
onze chef-kok voor het bestellen van uw maaltijd om 
informatie over de aanwezige allergenen.

 
Vrijdag 01/04 Preisoep, filet van heek, vissaus, ratatouille van lentegroenten en puree, ijsje 

Maandag 04/04 Bloemkoolroomsoep, ragout van kalkoen, duo van knolselder en wortelpuree, rijstpap 

Dinsdag 05/04 Milanese soep, kaasburger, vleessaus, spinazie, bechamelsaus, gebakken aard., yovan dessert 

Woensdag 06/04 Mexicaanse soep, filet van kip, roomsaus, gemengd slaatje, frietjes, chocolade schuim 

Donderdag 07/04 Brunoise soep, ardeense burger, jus, snijbonen met ui, natuuraardappelen, koffiepudding 

Vrijdag 08/04 Kervelsoep, hoki-filet, witte wijnsaus, puree met schorseneren, peren karamel 

Maandag 11/04 Kervelsoep, gevogelteworst, jus, groene bonen, natuuraardappelen, yoghurt 

Dinsdag 12/04 Wortelsoep, kalkoenfilet, bruine saus, witte kool, bechamelsaus, bieslookaardappelen, fruit 

Woensdag 13/04 Lentesoep, bout van kip, sinaasappel, rauwkost slaatje, friet, ijsje 

Donderdag 14/04 Broccoli, lentefricassee met champignons, stamppot van wortel-venkel, pudding 

Vrijdag 15/04 Courgettesoep, koolvis in wijnsaus met limoen, broccoli gestoofd met spekjes, fruit op sap 

Maandag 18/04 Preisoep, cordon-bleu vleessaus, bloemkool in witte saus, natuuraardappelen, verse kaas 

Dinsdag 19/04 Groentesoep, kipfilet, jus, stoemp van groene kool, fruit 

Woensdag 20/04 Tomatensoep, rundsreepjes in bourgondische saus, sla, friet, ijsje 

Donderdag 21/04 Champignonsoep, osso bucco kalkoen provencaals, peterselieaardappelen, panna cotta 

Vrijdag 22/04 Waterkerssoep, heekfilet, prei-vissaus, schorseneren, aardappelpuree, broodpudding 

Maandag 25/04 Tomatenroomsoep, chipolata, vleessaus, knolselder, witte saus, natuuraardappelen, yoghurt 

Dinsdag 26/04 Preisoep, spek, saus, rode kool, peterselieaardappelen, fruit 

Woensdag 27/04 Champignonsoep, kipfilet, peperroomsaus, compote, friet, ijs 

Donderdag 28/04 Heldere bouillon, kalkoen, currysaus, gebakken rijst met groentjes, pudding 

Vrijdag 29/04 Courgettesoep, visfilet uit de oven, vissaus en puree van asperges met tuinkruiden, griesmeel 

* Word abonnee en geniet van de voordelen. 
Wie elke maand minstens vijftien maaltijden (gemiddeld) vooraf bestelt, wordt abonnee. Je krijgt korting, bediening 
aan tafel en kan bovendien alle dagen een warm middagmaal eten. Dus ook op zaterdag, zondag én feestdagen.  

 

AGENDA 
 

Schilderijen Harry Van Vree 
van 5 april tot 2 mei 
 
Naar aanleiding van de Week van de Amateurkunsten 
loopt er in het dienstencentrum een tentoonstelling met 
schilderijen van Harry Van Vree uit Meerle. Harry 

tekende in zijn jonge jaren met 
potlood en houtskool. Ook tijdens 
zijn professionele loopbaan was 
hij bezig met het exposeren en 
beheren van kunstwerken voor 
zijn werkgever. Bij het naderen 
van zijn pensioen pakte Harry het 

mailto:info@cggkempen.be


 

3 

"zelf" schilderen weer op. Momenteel schildert hij 
realistische werken met een knipoog. 
 

 
 

Met vallen en opstaan 
Dinsdag 19 april 13u30-15u00: workshop 

Eén op de drie 65-plussers valt 
minstens één keer per jaar. En zo’n 
valpartij heeft vaak nare gevolgen, 
gevolgen die je liever vermijdt. 
Gelukkig kan je de kans op vallen 
gemakkelijk zelf verkleinen door actief 

te zijn en je veiligheid te verhogen. Hoe sneller je 
daarmee begint, hoe beter. 
 
Risico voorkomen 
De kans dat je als oudere op de spoedgevallendienst 
belandt omwille van een valpartij is tien maal groter dan 
als gevolg van een verkeersongeval. Een valpartij kan 
gewoon al veroorzaakt worden door het dragen van 
verkeerde schoenen. Na een valpartij loop je meer risico 
om te worden opgenomen in een ziekenhuis of 
woonzorgcentrum. Daarom is het raadzaam om je 
huisarts te raadplegen na een val, bij aanhoudende 
duizeligheid en bij loop- en/of evenwichtsproblemen 
 
Medicatie 
Bespreek het gebruik van geneesmiddelen altijd met je 

huisarts. Neem medicatie in zoals voorgeschreven. Een 
dag/weekplanner kan daarbij helpen. Tracht zoveel 
mogelijk kalmeer- en slaapmiddelen te vermijden. 

Workshop 'met vallen en opstaan' 
De kinesisten van het woonzorgcentrum Stede Akkers 
zijn opgeleid om mensen te trainen in het voorkomen 
van een val. Tijdens de Week van de Valpreventie geven 
ze in het dienstencentrum een extra workshop voor 
thuiswonende ouderen op dinsdag 19 april van 13u30 
tot 15u00. Wie deze training volgt, verlaagt de kans op 
een valincident aanzienlijk. Na afloop is er nog koffie of 
thee. Er kunnen zich 15 personen inschrijven (2 euro).  

 

Stap vooruit in de digitale wereld  
Dinsdag 26 april (14u00): opendeurdag digidak 

De digitalisering van onze samenleving is een feit. 
Nieuws, informatie, ontspanning 
… zijn online beschikbaar. 
Computers, laptops, netbooks, 
gsm’s, smartphones, tablets… 
Men kan op talloze manieren, op 
elk tijdstip van de dag en eender 
waar toegang krijgen tot het 
internet met een zee aan 
informatie en mogelijkheden. De ontwikkelingen gaan zo 
snel dat niet iedereen altijd mee kan zijn. Wil je ook 
kunnen werken met de nieuwe media of er beter leren 
mee omgaan, dan is er een interessant aanbod naar 
aanleiding van de digitale week in april.  
 
Opendeurdag Digidak 
Digidak organiseert een opendeurdag in het internetcafé 
van het dienstencentrum. Je kan er toestellen testen en 
vragen stellen bij een kop koffie met cake. 
 
Een tablet, de ideale “computer” voor senioren. 
Kom dit ontdekken tijdens de opendeurdag! Er zijn 
tablets ter beschikking om uit te proberen. Vrijwilligers 
antwoorden op al je vragen. Ontdek wat een tablet voor 
jou kan betekenen! 
 
Lid worden van de nieuwe Tabletclub? 
Je kan vrijwillig aansluiten bij onze nieuwe Tabletclub. 
Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten heb je niet 
alleen de mogelijkheid om ervaringen te delen met 
andere gebruikers maar kan je ook eventuele problemen 
of moeilijkheden naar voor brengen waarbij je als groep 
samen naar een oplossing zoekt. Vrijwilligers van digidak 
zorgen voor begeleiding.  
 
Ontdek onze fotohoek  
Haal je mooiste glimlach boven want dankzij digidak kan 
je gratis een foto laten nemen in onze fotohoek met je 
partner, kinderen of kleinkinderen. Je krijgt dit unieke 
exemplaar onmiddellijk meer naar huis. Zo heb je 
meteen een mooi aandenken.  
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt74DIg7bLAhXI6RQKHdmWDY0QjRwIBw&url=http://www.gezondegemeente.be/&psig=AFQjCNEZnoVjWvH9JrMfHe-IeXcXkEdRTg&ust=1457696173881370
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMobS6hrbLAhVDXBQKHYmzCXoQjRwIBw&url=http://registratie.digidak.be/&psig=AFQjCNF-SjGYw0vi9AAUyqccl5HbMk7xvw&ust=1457696888225046
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KALENDER 
 

Permanent aanbod 
Dagelijks CAFETARIA, LEESTAFEL, CAFÉSPELEN, INTERNETCAFÉ, PIANO, 

FOLDERS THUISDIENSTEN - consumpties betalend - vrije inkom 
cafetaria 
 Maandag 

tot en met 
vrijdag 

10u00 16u30 

12u15 13u00 MIDDAGRESTAURANT - reservatie 3 werkdagen vooraf 

10u00 16u00 WASSALON - reservatie 2 werkdagen vooraf wassalon 

13u30 15u30 BADKAMER - reservatie een week vooraf dagopvang 

09u00 16u00 DIENST AANGEPAST VERVOER - reservatie 3 werkdagen vooraf onthaal 

10u00 17u00 INTERNETCAFÉ - gratis - vrije inkom internetcafé 

Za-Zo  13u00 16u30 CAFETARIA, LEESTAFEL, CAFÉSPELEN, PIANO, FOLDERS 
THUISDIENSTEN - vrije inkom 

cafetaria 

Wekelijks SALON STEDE AKKERS afspraak ter plaatse/onthaal - contant betalen verzorgings- 
salon Di-wo-do 09u00 11u30 kapster  

Donderdag 14u00 17u00 schoonheidsspecialiste - vanaf 7 april 
 

Meerdaagse activiteiten 
Dagelijks van 05/04 tot 02/05 TENTOONSTELLING SCHILDERIJEN - realistische werken met een 

knipoog - Harry Van Vree uit Meerle - vrije inkom 
inkomhal 
expositiegang Ma-zo 10u00 16u30 

Elke maandag van de week LINE DANSEN  - groep beginners en groep gevorderden - les 1 euro, 
oefenen gratis - doorlopend mogelijkheid tot inschrijven voor les of 
plaats op wachtlijst 

leslokalen 

Gevorderd 09u00 10u15 

Beginners 10u30 11u45 

Elke dinsdag  COMPUTERASSISTENTIE - begeleiding Digidak - info pc, tablet, 
smartphone - hulp bij online verrichtingen - gratis - vrije toegang 

internetcafé 
(cafetaria) Dinsdag 13u30 16u30 

Elke woensdag van de week PETANQUE - i.s.m. Okra Hoogstraten - gratis - inschrijven is niet nodig buitenvelden 

Woensdag 13u30 15u30 

Elke vrijdag van de week GEZELSCHAPSSPELEN - Rummikub, Uno, pitjesbak, kaarten … - gratis - 
inschrijven is niet nodig 

cafetaria 
 Vrijdag 13u30 16u00 

Variabel 02/03 27/04 YOGA - woensdagvoormiddag - inschrijvingen afgesloten leslokalen 

07/03 30/05 GEHEUGENTRAINING - maandagnamiddag - inschrijvingen afgesloten leslokalen 

25/03 02/06 COMPUTERLESSEN DIGIDAK - gratis - inschrijvingen afgesloten leslokalen 
 

Eendaagse activiteiten 
maandag  
04/04 

13u30 16u30 KOFFIELEUTEN - gezellig samenzijn - 2 euro (koffie of thee en koek 
inbegrepen) - inschrijven is niet nodig 

cafetaria 

dinsdag  
19/04 

13u30 15u30 MET VALLEN EN OPSTAAN - training door kinesist om vallen te 
voorkomen - 2 euro ( incl. drank) - inschrijven tot volzet ( 15 pers.) 

leslokalen 

donderdag  
21/04 

09u30 
13u30 

12u00 
16u00 

ZELF EEN BLOEMSTUK MAKEN - thema ‘werken in glas’ - 10 euro (incl. 
materiaal en consumptie - inschrijven t.e.m. 14/04 

leslokalen 

zaterdag  
23/04 

10u00 11u30 CONTACTKOOR RESONANZ - besloten zangbijeenkomst voor 
personen met dementie - gratis - nieuwe leden vooraf aanmelden 

leslokalen 

dinsdag 
26/04 

14u00 16u00 OPENDEURDAG DIGIDAK - demo tablet, start tabletclub, fotohoek, 
koffie en cake - gratis - inschrijven niet nodig  

internetcafé 

woensdag  
27/04 

14u00 16u00 ZANGKOOR ‘De tijd van toen’ - repetitie onder leiding van Bart Van 
Delm - gratis - inschrijven op wachtlijst mogelijk 

leslokalen 

donderdag  
28/04 

12u15 13u15 RESTAURANTDAG BREUGELBUFFET - 12 euro - inschrijven niet meer 
mogelijk wegens volzet 

cafetaria 

 

Contact 
Lokaal Dienstencentrum STEDE AKKERS, Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten, 03 340 16 30, diensten-
centrum@ocmwhoogstraten.be. Onthaal op werkdagen (09u00-12u00 en 13u30-15u30). Centrumleider na afspraak. 


